
DECLARA TIE PE PROPRIA RAsifmm
Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 

privind reforma Jn domeniul sănătăţii -  republicata cu modificările

puaiui Jucietean d© Urgentă 
„M sv ro m a tl" Botoşani

Subsemnatul/Subsemnata, DR. JIJIE LAURA , având funcţia de medic coordonator al 

Compartimentului PSIHIATRIE PEDIATRICA la Spitalul Judeţean de Urgenta 

„Mavromati” Botoşani, CNP domiciliat în loc. BOTOŞANI

jud. BOTOŞANI,

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar 

pe propria răspundere:

- in conformitate cu prevederile art. 184 alin. (9) Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii -  cu modificările s i completările ulterioare, 

mă aflu in relaţie de soţ/soţie sau rudenie/afin până la gradul IV inclusiv, cu 

următoarele persoane angajate ale secţiei /  serviciului:

1. Numele si prenumele________________ -______________________________, soţ/soţie
sau gradul de rudenie /afinitate______________________, funcţia de______________ -
____________-_____________ în cadrul sectiei/serviciului;
2. Numele si prenumele____________-__________________________________ , soţ/soţie
sau gradul de rudenie /afinitate______________ -_______ , funcţia
de___________________________________________ în cadrul sectiei/serviciului;
3. Numele si prenumele____________-__________________________________ , soţ/soţie
sau gradul de rudenie /afinitate______________________, funcţia de_________ -_____
_________________________ în cadrul sectiei/serviciului;

Declar că .
- am verificat datele din prezenta declaraţie, care sunt actuale, reale, corecte şi 

complete;
- nu am furnizat informaţii false şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în 

prezenta declaraţie.
Prin semnarea prezentei confirm că am înţeles şi mi-am însuşit în integralitate 

conţinutul declaraţiei.

Data..
23.05.2019

Medic sef secţie /  laborator / serviciul 
Semnătură si parafa 
DR. JIJIEaLAURA



DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 

privind reforma in domeniul sanatatii -  republicata cu modificarile Sfy 'Dldtaml6)Mr^are\e !Jr9enta
^ J S t V i ' o r j i o i i

i S'd T R A R E ,-l£S irt£

Subsemnatul/Subsemnata, ///t LjHlfSh
'NR. ArrrZI....../..LUt

, avand functia

de medic sef/asistent sef (concurs/interimar) aI sectiei/serviciului/biroului

CJ)\fv\p. p ir i t  / u  c^ iD W jC .i: ia Spitalul Judetean de Urgenta „Mavromati” Botosani,

domiciliat in loc.

jud._____6

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar 
pe propria raspundere:
-  in conformitate cu prevederile art. 184 alin. (9) Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 

privind reforma in domeniul sanatatii -  cu modificarile si completarile ulterioare, 
ma aflu in relatie de sot/sotie sau rudenie/afin pana la gradul IV inclusiv, cu
urmatoarele persoane angajate ale sectiei /  serviciului:
1. Numele si prenumele , sot/sotie
sau gradul de rudenie /afinitate functia de ~

in cadrul sectiei/serviciului;
2. Numele si prenumele , sot/sotie
sau gradul de rudenie /afinitate functia de

in cadrul sectiei/serviciului;
3. Numele si prenumele , sot/sotie
sau gradul de rudenie /afinitate functia de

in cadrul sectiei/serviciului;

Declar ca :
- am verificat datele din prezenta declaratie, care sunt actuate, reale, corecte si 

complete;
- nu am furnizat informatii false si imi asum responsabilitatea datelor continute in 

prezenta declaratie.
Prin semnarea prezentei confirm ca am inteles si mi-am insusit in integralitate 

continutul declaratiei.f f

Data
j S . o c - , i j / 2

Medic sef sectie /  laborator /  serviciul 
Semnatura si parafa



NOTA:
CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009)r) - Republicare 
Art. 406: Rudenia in linie dreaptA sau colateralA

(3)Gradul de rudenie se stabilepte astfel:
a) in linie dreapta, dupa numarul nasterilor: astfel, copiii pi 

pArinpii sunt rude de gradul intai, nepopii pi bunicii sunt rude de gradul al 
doilea;

b) in linie colaterala, dupa numarul napterilor, urcand de la una 
dintre rude pana la ascendentul comun pi coborand de la acesta pana la 
cealalta ruda; astfel, frapii sunt m d e  de gradul al doilea, unchiul sau 
mAtupa pi nepotul, de gradul al treilea, verii primari, de gradul al 
patrulea.

Art. 407: Afinitatea
(1)Afinitatea este legatura dintre un sot si rudele celuilalt

sop .
(2)Rudele sotului sunt, in aceeasi linie si acelasi grad, 

afinii celuilalt sot.

LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind re forma in domeniul 
sanatapii - cu modific\rile [i complet\rile ulterioare 

Art. 1833 alin. (9)
peful de secpie, peful de laborator pi peful serviciului medical vor 

face publice, prin declarapie pe propria raspundere, afipata pe site-ul 
spitalului pi al autoritapii de sanatate publica sau pe site-ul Ministerului 
Sanatapii Publice ori, dupa caz, al Ministerului Transportului pentru 
unitapile sanitare subordonate acestuia, legaturile de rudenie pana la gradul 
al IV-lea inclusiv cu personalul angajat in secpia, laboratorul sau serviciul 
medical pe care il conduc.


